IV Niedziela Zwykła "B"

1.W lutym łączymy się z Papieżem w modlitwie:
w intencji kobiet – ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich
cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.

2.We wtorek (2 lutego) przypada święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej
Gromnicznej). Tego dnia przypada Diecezjalny Dzień Życia Konsekrowanego, Z racji
święta zapraszam na Mszę św. o godz. 17.00 wszystkich, którzy mogą przyjść ze
świecami, a nade wszystko dzieci, które mają być przyjęte do I Komunii św. wraz z
rodzicami. Podczas Mszy św. będą pobłogosławione świece komunijne dzieci, które w
tym roku po raz pierwszy przystąpią do Ołtarza.

3.W środę 3 lutego przypada wspomnienie św. Błażeja, patrona chorych na gardło. Po Mszy
Świętej i nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
obrzęd błogosławieństwa św. Błażeja.

4.W tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne:
– pierwszy czwartek miesiąca (4 lutego) modlić się będziemy o dobre i liczne powołania
do stanu kapłańskiego, misyjnego i zakonnego. (W tym dniu pamiętajmy w naszych modlitwach
o naszym parafianinie Bartłomieju, który rozpoczął w tym roku swoją formację zakonną w
zgromadzeniu Salwatorianów w
Bagnie koło Ob
ornik Śląskich
).
– pierwszy piątek miesiąca (5 lutego) modlić się będziemy przed wystawionym
Najświętszym Sakramentem do Serca Pana Jezusa z przebłaganiem za grzechy nasze i całego
świata, (
Spowiedź św. od godz. 16.30. Chorych z
Komunią św. odwiedzam tylko na imienne zaproszenie do domu).
– pierwszą sobotę miesiąca (6 lutego) modlić się będziemy w intencji rodzin do
Niepokalanego Serca Maryi.
Serdecznie zapraszam,
jak zawsze w każdą pierwszą sobotę, na adorację Najświętszego Sakramentu
od godz. 15.00 do godz.17.00
(Rozpoczęcie Koronką do Miłosierdzia Bożego).
„Promienie Miłosierdzia” wspólne dla wszystkich parafii w I sobotę lutego będą w kościele
Bożego Ciała.
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5.W piątek dnia 5 lutego 2021 r. zapraszam obowiązkowo na pierwsze spotkanie w tym
roku. na Mszę św. o godz. 17.00 uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej oraz
wszystkich starszych, którzy jeszcze nie byli bierzmowani (przed Mszą od godz. 16.30
zapraszam do spowiedzi I - szopiątkowej ). Zapraszam na to 1- sze spotkanie również
rodziców Bierzmowanych.

6.Przez cały czas trwania pandemii w naszej parafii odbywa się codzienna transmisja na
żywo „Koronki Miłosierdzia” o godz. 15 00 oraz z dużego kościoła nadawane są na żywo
transmisje mszy św. W dzień powszedni o godz.17
00

i w niedzielę o 8
00

, 10
00

i 11
30

(transmisja jest drogą internetową on line lub You Tube. Linki podane są na stronie
parafialnej
:
www.parafiarudzkimost.pl

7.W przyszłą niedzielę w naszej diecezji zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar do
puszek na odbudowę kościoła w Kasparusie, który spłonął w nocy z 30 na 31 grudnia 2020
roku.

8.Przez cały czas trwania ograniczenia liczby wiernych w kościele serdecznie dziękuję
za wszelkie składane, a nade wszystko za ofiary wpłacane na konto parafialne. Za
okazaną pomoc składam z serca płynące
Bóg zapłać
.

9.W Biurze Parafialnym w godzinach urzędowania można zamawiać, a także rezerwować inte
ncje mszalne na rok 2021
.
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10.Zapraszam do czytania pism katolickich takich jak „Pielgrzym”, czy „W rodzinie”,
które są wyłożone na stoliku pod chórem, za które można składać ofiarę do puszki.

11.Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu jubileusze ślubne, urodziny i imieniny
składam serdeczne życzenia
błogosławieństwa Bożego.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii
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